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De Maatschappij tot Nut van 't Aigemeen
en haar Departement Kampen.

Nu de Kamper Nuts-Spaarbank van de firma Zalsman de
zorg heeft overgenomen voor de uitgifte der Kamper Almanak,
kan het gelden als eene daad van deferentie op de eerste
paqina's van dit merigelwerk de mceder-instellinq te geden
ken, aan welker initiatief de Spaarbank haar aanzijn ver
schuldigd is. Dit zal tevens gelegenheid geven voor het voet
licht te brengen de figuur van de meer dan 150-jarige qroot
moeder, frissche oude dame, wie men haar leeftijd niet zou
aanzien en die het verstond met haar tijd mee te gaan.

Zij, de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, is ten allen
tijde trouw gebleven aan de nobele beginselen, welke zij bij
den aanvang van haar bestaan tot richtsnoer had genomen en
nog altijd gaat zij voort die beginselen met warme overtuiging
in toepassing te brengen. Ze zijn vervat in artikel 1 van hare
Wet: "Bevordering van het geluk des yolks door te streven
naar verbetering van deszelfs verstandelijken, zedelijken en
maatschappelijken toestand, bepaaldelijk door invloed te oefe
nen op de opvoeding en het onderwijs, en naar verheffing van
het arbeidsvermogen en van den levensstandaard".

Sinds anderhalve eeuw is er geen plaats van beteekenis in
Nederland en de Kolonien, waar de Maatschappij niet door
eene afdeeling vertegenwoordigd is en waar haar naam niet
verbonden is aan school of maatschappelijke instelling als
waarmerk van verdraagzaamheid en betrouwbaarheid. En
onder die afdeelingen zijn er vele, die een eervollen staat van
dienst kunnen overleggen; die in velerlei maatschappelijk werk
de nuts idee op verdiensteIijke wijze hebben belichaamd.
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Tot dezulken - het zij zonder zelfverheffing erkend -
mag zich ook het Departement Kampen rekenen. Onder de
dochterenschaar der Maatschappij behoorde zij tot de joriqe
ren. De meesten van hare zusters waren reeds de 30 gepas
seerd, toen zij het levenslicht aanschouwde, maar een bloedarm
nakomertje is zij stellig niet geworden en reeds in hare prilste
bestaansperiode heeft zij eene verrassende werkl~st en werk
kracht ontwikkeld. Wat toen op verschillend terrein der plaat
selijke samenleving door het jonge Departement, ingevolge
de Nutsbeginselen van naastenliefde en burgerzin, con amore
is verricht, verdient nog immer onze waardeerende aandacht.
Voor een groot deel zal deze verrassende activiteit zeker
kunnen worden toegeschreven aan het spirit en het vuur van
de jeugd, maar voor het overige moet de verklaring worden
gezocht in de maatschappelijke constellatie dier dagen, waar
bij sociale voorzieningen van overheidswege nog i:J.agenoeg
niet bestonden. Dit had ten gevolge dat bij langdurige winters,
bij destijds nog veelvuldig voorkomende epidemien, bij storm
vloeden en andere rampen de noodlijdenden uitsluitend waren
aangewezen op de openbare liefdadigheid. En nu kan het niet
bevreemden, dat de Nuts-departementen. waarvan de leden
meerendeels voortkwamen uit de vooraanstaande en gegoede
klasse der burgerij, als aangewezen waren, om in tijden van
nood de alarmklok te luiden, het initiatief te nemen en het
voorbeeld te geven voor hulpverleening, zorg te dragen voor
onderhoud en verpleging. Aldus werd ook aan ons Departe
ment meerdere malen eene neventaak opgelegd, die wel har
monieerde met het leidende beginsel van humaniteit, doch
welke toch viel buiten het kader der geregelde werkzaam
heden; eene bijkomstige taak dus, maar eene, die metterdaad
hooge eischen stelde. Het staat daar op de vergeelde bladen
van het oude notulenboek opgeteekend als doodgewoon, dat
deze mannen, die toch drukke zaken dreven of hun ambts-
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werk hadden te verrichten, steeds maar weer bereid werden
gevonden om een groot deel van hun tijd, van hunne werk
kracht en van hun geld beschikbaar te stellen "ten alqemeenen
profijte", Van die verrichtingen hieronder wat te vertellen
aan het nageslacht kart dan ook gelden als eerie daad van
pieteit. Oat dit mogelijk is, danken wij aan de accuratesse van
de toenmalige secretarissen, die niet alleen notulen- -en brie
venboek nauwgezet bijhielden, maar tevens de ingekomen
stukken, zelfs onbeteekenende vouwbriefjes, zorgvuldig heb
ben bewaard.

Ter inleiding dan een en ander betreffende de Maatschappii
tot Nut van 't Algemeen als nationale instelling.

Het was den 19 November 1784, in een tijdperk dus van
geesteIijke en rnoreele inzinking, dat "de Nederlandsche
Maatschappij van Kunsten en Wetenschappen onder de zin
spreuk: tot Nut van 't Alqemeen", zooals oorspronkelijk de
titel luidde, het Ievenslicht zag. De oprichting is geschied op
instigatie van twee hoogstaande mannen: [an' Nieuwenhui
zen, Doopsgezind predikant te Monnikendam en diens zoon,
den Med. Doct. Martinus Nieuwenhuyzen. Wat zij met hunne
stichtingsplannen beoogden, valt reeds in groote lijnen op te
maken uit het "Berigt", hetwelk tevoren aan verschillende
intellectueelen in alle deelen des lands was tocqezonden en
luidende als voIgt:

"Elk weldenkend waereldburqer, die overweegt wat hij aan
ziine medechristenen verschuldigd is en die belang stelt in het
welzijn van zijn vaderland, meet deernis gevoelen over den
staat des gemeenen mans. Immers onkunde in datqeen, 't welk
ieder behoeft tot waar geluk, treft men aan bij de meesten
onzer landgenooten. Velen hunner zijn niet in staat om de
eenvoudigste bewijzen aan te geeven voor de aanweezenheid
van God en de waarheid van den christelijken godsdienst.
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Veelen beseffen hunnen pligt als mensch noch dien als burger
en hebben niet de minste kennis aan kunsten en wetenschap
pen. Deze overweging heeft ons doen zinnen op een middel,
door hetweIke onder Gods zegen en door ondersteuning van
edelmoedige medeburgers onkunde en zedeloosheid zoude
kunnen worden tegengegaan en kennis aangekweekt. En als
zoodanig wenschen wij te zien opgerigt eene Maatschappij
van weldenkende en geletterde lieden van elke christelijke
gezinte en van aIle rang".

Lllt dit rondschrijven blijkt. dat het in die dagen met de
volksontwikkeling wel droevig gesteId was en dat de onder
teekenaars eene poging wilden doen om met hulp van anderen
daarin verbetering te brengen. Hunne verwachting werd niet
teleurgesteld. Uit het geheele land ontvingen zij bewijzen van
instemming en zoo kon op 18 Februari 1784 te Edam eene
voorloopige bespreking worden gehouden. gevolgd door eene
samenkomst op 19 November 1784. waarin tot oprichting der
Maatschappij werd besloten. Een door Jan Nieuwenhuizen *)
opgesteld ontwerp-statuut werd nog in dezeIfde vergadering
bijna ongewijzigd als Wet· aangenomen. Doel was: het ver
spreiden van kennis onder de minvermogende burgerij en ver
betering van het schoolwezen en voorts bevordering van dat
gene. wat kon strekken tot verhooging van het geluk des
yolks, Ieder ordelievend staatsburqer, ongeacht godsdienstige
overtuiging of maatschappelijke rang. kon als lid worden toe
gelaten, Uit oordeelkundige overwegingen werd de voorkeur
gegeven aan een decentraliseerend bestuursstelsel. En mits
dien zou het ontworpen werkplan worden uitgevoerd door
plaatselijke departementen met bijna voIledige zelfstandigheid.
autonome vereenigingen dus met als gemeenschappelijk orgaan

*) In de Alqemeene Vergadering. 28 Augustus 1787 te Amsteldam
qehouden, werd Jan Nieuwenhuyzen benoernd tot "Supernumerair Hoofd
lid ad vitam",
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een (na 1786 te Amsterdam zetelend) Hoofdbestuur. Een
maal per jaar zouden in eene Algemeene vergadering afqe
vaardigden van de departementen samenkomen ter behande
ling van ingekomen voorstellen en tot het nemen van besluiten
bij meerderheid van stemmen.
De jonge Maatschappij mocht zich verheugen in eene voor

spoedige ontwikkeling. Reeds na enkele jaren telde zi] meer
dan 80 departementen met bijna 5000 leden en uit de jaar~
verslagen sprak een krachtig en opgewekt vereenigingsleven.
Al aanstonds werden de eerste stappen gedaan om eenige
verbetering te brengen in de primitieve toestanden op onder
wijsgebied (waarbij het ieder vrij stond een schooltje te ope
nen). "Bij de respective Regeeringen werd aangedrongen om
bekwaame en deugdzame mannen aan te stellen tot Inspec
tooren over de Schoolen". En voorts: .xlat niemand een school
zou mogen oprigten, alvorens door eenige dezer Inspectooren
te zijn geexamineerd en een acte van consent te hebben ver
worven". En in 1796 bood de Maatschappij aan de Nationale
Vergadering een schema voor wettelijke ordening aan onder
den naam "AIgemeene denkbeelden over nationaal onder
wijs". Of hierrnee eenig succes werd bereikt, vernemen we
niet, maar vast staat, dat deze .xlenkbeelden" een grondslag
hebben gevormd voor onze eerste Laqer-Onderwijswet, de
Wet van 1806.
Bet bled echter niet bij rekwesteeren en adviseeren van

wege het Hoofdbestuur. De departementen sloegen zelf de
hand aan de ploeg door het oprichten van modelscholen, waar
de "grondregelen voor het aankweeken van christelijke en
maatschappelijke deuqden" in praktijk werden gebracht. Het
departement Leiden stichtte eerie kweekschool tot opleiding
van onderwijzers, welk voorbeeld 'door Amsterdam, Haarlem,
Rotterdam, Utrecht en Groningen gev~lgd werd. Voorts »res
den door meerdere departementen teekenscholen en zooge~
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naamde Fransche scholen (voor uitgebreid onderwijs) opge~
richt. In het nijpend tekort aan leermiddelen, in 't bijzonder
aan schrifturen, werd tegemoet gekomen door het uitgeven
tegen lagen prijs van goede leer- en leesboekjes, van wand
kaarten, platen, e.d. Geregeld schoolqaan moedigde men aan
door het uitreiken van boekgeschenken.

Tegelijkertijd was men bedacht op middelen om' de geestes~
ontwikkeling van het yolk te bevorderen. De .htteratuur leed
aan chronische bloedarmoede en om hierin verbetering te
brengen, werden waardevolle premies in uitzicht gesteld "ter
aanmoediging van degenen, die voor het yolk schrijven",
Bovendien werden door de Maatschappij telken jare een aan
tal prijsvragen uitgeschreven, welker bekroonde oplossingen
gehonoreerd werden met eene gouden eeremedaille en geld~
prijzen ten bedrage van 25 gouden dukaten en soms hooger.
Deze geschriften bleven eigendom van de Maatschappij, die
ze in druk gaf en voor matigen prijs verkrijgbaar stelde.

Dit nijpend gebrek aan volkslectuur, deze improductiviteit
op belletristisch gebied en de vermelde pogingen om op kunst
matige wijze hierin verbetering te brengen, welk treffend
contrast vormt het met de in onzen tijd bestaande overdaad
vanIitteratuur op aIle terrein van wetenschap en smaak!
Van welken aard de uitgeschreven prijsvragen waren, blijkt

uit onderwerpen als de volgende:
Betoog over de hooge waarde des christendoms.
Zedekundig handboek voor den soldatenstand.
Landreizen en zeetochten van beroemde Nederlanders.
Meest voorkomende veeziekten en middelen daartegen.
Levensschetsen van de voornaamste personen in den Bijbel.
Raadgevingen aan kraamvrouwen.
Een gezangbundel voor militairen.
Schoolprenten ten dienste van het onderwijs in Bijbelsche

en Vaderlandsche historie.
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Naar men ziet, werd bij de keuze der opgaven wel getracht
naar veelzijdigheid.

Het streven der Maatschappij genoot van regeeringswege
waardeering en zelfs koning Willem deed persoonlijk nu en
dan van instemming blijken. Zoo was dit o.m. het geval bij
aanbieding van eene studie over "V erlossing en herstelling
van Nederland", bekroond werk van A. J. Lastdraqer:

"Wij hebben met welgevallen het Gedenkstuk der
"Verlossing en Herstelling van Nederland ontvan
"gen. De uitgave van dit werk levert ons een nieuw
"bewijs, hoe de Maatschappij tot Nut van 't Alqe
"meen immer voortgaat hare heilzame bedoelingen
"na te streven en wij betuigen haar daarvoor onzen
"dank".
Brussel, den 4clen Juny 1817.

(was geteekend) Willem.

Gelijk reeds vermeld werden de door de Maatschappij of
met haar steun uitgegeven werken tegen geringen prijs ver
krijgbaar gesteld, doch voor een groot deel der bevolking
bleven de kosten van aanschaHing toch nog te hoog. Daarom
wendde zich de belangstelling van het Hoofdbestuur teqelij
kertijd in de richting van openbare boekerijen en werden de
departementen opqewekt en aangemoedigd om pogingen te
doen tot het oprichten van volksbibliotheken. Aan Haarlem
komt de eer toe reeds in 1791 het goede voorbeeld te hebben
gegeven, hetwelk binnen enkele jaren door andere departe
menten werd gevolgd.

Dat de Maatschappij zich in verloop van tijd niet bled
bepalen tot volksontwikkeling, doch overging tot verruirning
van haar terrein van werkzaamheid, was te danken aan nie
mand minder dan den koning in hoogst eigen perscon, die
hiertoe aanspoorde. Tijdens eene in 1816 aan hoofdl.estuur-
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ders verleende audientie vestigde Z. M. hun aandacht op "de
Spaarbanken gelijk deze in Schotland heilzaam werken" en
wekte hen op tot "het nemen van een proeve met soortgelijke
instellingen hier te lande". Aan dezen wenk werd gevolg
gegeven. Op de eerstvolgende Algemeene Vergadering werd
de zaak aan de orde gesteld en maakte een punt van geani
meerde bespreking uit, met gevolg dat onmiddellijk daarna
consent werd aangevraagd voor het oprichten van spaar
banken. De gunstige beschikking liet zich niet wachten en
het stuk besloot: "Oat Zijne Majesteit de Koning overtuigd is
van het nuttige en uitvoerlijke ook in Nederland van dit mid
del ter bevordering van de oeconomie en zedelijkheid onder
de geringere standen. Oat Z. M. tevens van meening is, dat
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen is aangewezen om
aan bedoe1de inrigtingen den noodigen opgang te verzekeren.
Terwijl het Z. M. heeft behaagd te verklaren, dat Hooqst
deze1ve in deze poging een nieuw bewijs ziet van den regt
vaderlandschen geest, welke de Maatschappij bezielt".

En toen nog v66r het einde van 1819 reeds door 34 depar
tementen Spaarbanken waren opgericht, gaf de scherpzinnige
Koning een vernieuwd blijk van belangstelling door aan de
Gouverneurs der provincien bij Kon. Besluit opdracht te geven
om "bij de Stede1ijke regeeringen aan te dringen tot het ver
leenen van steun aan de daargestelde en nog daar te stellen
Spaarbanken van de Maatschappij tot Nut van 't Alqerneen",
We zullen het hierbij laten. Het vorengaande zal voldoende

zijn om de moeder-Instellinq te schetsen in de periode van
haar grootste prestige en bedrijvigheid, zoodat we nu kunnen
overgaan om wat te vertellen uit de jeugdjaren van de spruit
uit het taIrijk getin, die ons het naaste ligt:

He tOe par tern en t K a m pe n.
Al spoedig na de oprichting der Maatschappij in 1784wer

den ook uit Kampen betuigingen van instemming gezonden.
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Ais gevolg daarvan ontving de Luthersche predikant W.
Goede alhier op 27 Juli 1791 eene uitnoodiging van den Secre
taris om de e.v. Algemeene Vergadering als belangstellende
te komen bijwonen. De daar ontvangen indrukken moeten weI
gunstig zijn geweest, want reeds 27 September d.o.v. werd
een Departement Kampen opgericht met een 30~tal leden. De
lijst vermeldt de volgende namen: -
W. Goede (Leeraar der Luth. Gemeente te Campen),
Ph. JuI. van Zuylen van Nyveld,
A. de Nijs [Luit.c-Collonel in dienst van Frankrijk, Ridder

der Mil. Orde van St. Louis),
Mr H. H. Vitringa,
Mr W. F. van Heemert (Burgemeester der Stad Campen),
B. F. Schultz (Burgemeester der Stad Campen),
Mr F. L. Rambonnet (Secretaris der Stad Campen),
J. A. de Chalmot,
L. G. Lordes (Leeraar der Luth. Gemeente te Zwolle),
J. H. Weilink (Commies der Convooyen en Leenten te

Zwolle),
Mr M. Tydeman (Griffier van Ridderschap en Steeden

van Overijssel),
G. van Grols (Oud~Opperkoopman van het Kasteel te

Batavia),
J. M. van Rhijn (Oud~Opperkoopman en Resident van

Djorjacotra) ,
Baron Tengnagel (Luit.i-Collonel.bij de Infantrie van den

Staat) ,
A. Lankhorst (Lid der Gezworen der Gemeente te Cam

pen), en verder:
W. Tjeivols ter Wolt, Mr D. Janette Waale, P. C. Schel

terna, L. C. H. Strubborg, O. H. Moulin, J. J. Bohm, C. A.
du Dard, Mr W. Welmers, C. van de Sande, D. Gemets,
G. Jans Berghuys, J. W. Heppe, P. Maas, P. Bel en A.
Steyman.
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De vreugde over deze geboorte is echter van korten duur
geweest: het wicht bleek geen Ievensvatbaarheid te hebben.
Wegens niet na te speuren oorzaak werd het departement
reeds op 27 Februari 1794 weder ontbonden.

Een kwart eeuw heeft het geduurd, aivorens het besluit
rijpte een nieuw Departement Kampen op te rich ten. Van dit
voornemen werd kennis gegeven aan het Hoofdbestuur. het
welk antwoordde, dat het nieuwe departement "met de leven
digste vreugde zou worden aangenomen" en aIle medewer
king toezegde. Den 3 Januari 1820 had op plechtige wijze de
inwijding plaats "in de zaaI van het Stads-Muztjkcolleqie,
opgeluisterd door Dicht- en Toonkunst, in presentie van de
burgerlijke en militaire autoriteiten der Stad".

Het aanvankelijk aantal Ieden was 74. En wanneer we nu
de presentielijst van de stichtingsvergadering doorzien (ze
hangt nog steeds ingelijst in de directeurskamer der Spaar
bank), dan is het opmerkelijk, hoe v~eemd de meeste van de
daarop voorkomende namen ons in de ooren klinken. We
ontmoeten slechts een viertal gesiachtsnamen, waarvan de
families nog in Kampen vertegenwoordigd zijn: C. J. Boele,
J. J. Reuyl, J. H. van der Dussen en J. van 't Oever. Voorts
kunnen we nog noemen:G. J. van der Veen, R. van Romunde,
N. S. Hoek, Th. Ruys, H. Rijkx, P. H. Galle, H. van Bever
wijk, C. J. de Vriese, J. R. Veen Valek en C. A. Gluysteen
ais namen met een meer of minder bekenden klank, doch de
overige zijn volkomen uit de herinnering van de thans levende
generatie verdwenen. En dit is toch weI heel treffend, wan
neer men bedenkt, dat het deze menschen waren, die eene
eeuw terug de kern der Kamper burgerij vormden, die in onze
stedelijke samenleving op den voorgrond traden en den toon
aangaven ook naar buiten.
Het bestuur (een 9~tal) bestond voor de eerste maal uit de

heeren N. S. Hoek (voorz.), D. Koopmans (Ie secr.), H. A.
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J. van Goltstein (penningm.), P. H. Galle (2e secr.}, H. A.
de Chalmot, J. Tonneboeyer, P. Laurentius, B. Doorenweerd
en R. van Romunde. Bet vergaderlokaal was gevestigd aan
den Burgwal bij de St. Jaeobsteeg.
K~amen de Kampenaren met de oprichting van hun (2de)

departement een beetje achteraan, uit hetgeen nu gaat volgen,.
zal blijken, dat zij er alles op hadden gezet om in den kortst
mogelijken tijd den achterstand in te halen;

Reeds in Maart van het jaar 1820 kon aan het Algemeen
Secretariaat worden bericht, dat besloten was een "Volks~
leesbibliotheek" in het leven te roepen, met verzoek van elk
der door de Maatschappij uitgegeven werken minstens een
exemplaar te mogen ontvangen. Hieraan kon worden toe
gevoegd de mededeeling, dat bereids van ondersehei~:lenstad
genooten bijdragen waren ontvangen en dat anderen tcezeq
ging hadden gedaan van periodieken steun. Het eerste bestuur
werd gevormd door de heeren J. Moulin (voorz.), Stahl v.
Holstein, Seyffardt en van Delten Bysterbosch,
Deze eerste Nutsinstelling hier ter stede is een succes

geworden. Het bescheiden begin is in den loop der jaren
uitgedijd tot eene uitgebreide boekerij, waarvan geregeld druk
gebruik werd gemaakt, gelijk de ouderen onder de lezers zieh
nog wei zullen herinneren. (Bij de stichting van de "Open~
bare Leeszaal en Bibhotheek" heeft het Departement zijne
Nuts-Bibliotheek aan de nieuwe instelling overgedragen).
Van 6 December 1820 ~ dus nog in het eerste levensjaar ~

dateert het besluit tot oprichting van eene .Speerbenk", Aan
eene commissie uit de Ieden werd opgedragen een reglement
samen te stellen, hetwelk in de vergadering van 27 Decem
ber werd behandeld en vastgesteld. In diezelfde vergadering
werden tot direeteuren benoemd: J. J. Gransneb gen. Teng~
nageI tot Luttenberg, pres., P. Pels, secr.vboekh., J. R. Veen
Valek, thes., R. A. 1. Nobel en U. O. Koolman. De eerste
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zitting werd gehouden op Zaterdag 20 Januari 1821 's avonds
van '/ tot 9 uur in "de zoogenaamde Cijnskelder bij de Hoofd
wagt", In 4 posten werd te'zamen f 52.30 ingelegd. Aan het
einde van het eerste boekjaar bedroeg het aantal inleqqers 71.
die gezamenlijk f 7529.54 te vorderen hadden,
Heeft het Departement met de eersteling eel' ingdegd, nog

meer vreugde heeft het beleefd van de tweede spruit,. die de
moeder totaal hoven het hoofd groeide en zich reeds kort na
de geboorte een zekere mate van zelfstandigheid wist te ver
werven. De verwantschap is echter nimmer verloochend en de
familieband bled ten allen tijde bestaan.
Den 7 Mei 1822werd de .Hulpbenk" opgericht. Hieronder

had men te verstaan: de vorming van "een fonds,~besternd tot
geldelijke tegemoetkoming aan ouders bij het stellen van
plaatsvervangers voor hunne in de Nationale Militie vallende
zonen". Het betrof dus een vorm van verzekering, waarbij
van de ouders voor genoemd dod eene premie werd gevor~
derd, berekend naar den leeftijd van het .verzekerde zoontje.
Eerste bestuurders waren: D. G. Esscher, J. A. Broese en G.
Brouwer.

Hieruit blijkt dus, dat het destijds niet als eene laakbare
handeling werd beschouwd, wanneer een jongeman zich tegen
een gelde1ijkoffer aan den dienstplicht onttrok. Dat zelfs eene
semi-officieele corporatie, gelijk de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen destijds wel mocht heeten, het oirbaar achtte dit
afkoopen van eerie nationale verplichting aan te moediqen en
te bevorderen, en zich dus daarbij nog geen rekenschap qaf,
hoezeer het gehalte van de weermacht door dit stelsel werd
geschaad.
In den herfst van hetzelfde jaar werd onder leiding van de

heeren R. van Romunde, A. S. Alting en C. A. Gluysteen
eene "Touwpluizerij" in bedrijf gesteld met bedoeling "gedu~
rende de wintersche maanden loonenden arbeid te verschaffen
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aan het groote getal van werklooze aardwerkers en tevens aan
veelen der minstvermogende klasse",
Dus reeds eerie werkverschaffing, zij het van beperkten duur

en in primitieven vorm. Het valt hierbij op, dat er buiten de
paupers aIleen gesproken wordt van de werkelooze qrond
werkers en bijvoorbeeld niet van de visschers, van de schil
dersgezellen en andere seizoen-werkeloozen, die het in dien
tijd toch evenzeer buiten steun moesten stellen.
Weer een ander object van Nuts-bemoeimq vormden de

"Zondagsscholen", tot de oprichting waarvan in Maart 1823
werd besloten. Ze waren bestemd voor "ongeschoolde dienst
baren en anderen van beiderlei kunne hoven den leeftijd van
zestien jaar zonder onderscheid van christelijke qeloofsbelij
denis". Het onderwijs werd gegeven "uit het belangeloos ooq
merk behoeftige en veronachtzaamde medemenschen zedelijk
en verstandelijk op te heffen" en dus zonder geldelijke beloo
ning. AIleen de aanschaffing van leermiddelen en de verdere
kosten kwamen ten laste van het Departement. De heeren
P. H. Galle, B. Rusberg, J. J. van Ingen en J. H. van der
Dussen vormden het eerste bestuur.

En dan nog moet genoemd: het "Fonds ter ondersteuning
van dienstmaagden, die geneeskundige hulp behoeven", welk
fonds ook weer behoorlijk gereglementeerd was en bestuurd
werd onder controle van het Departement. De inkomsten
bestonden uit vrijwiIlige vaste bijdragen van de hoofden der
gezinnen, waar eene dienstbode werkzaam was, en verder uit
dotaties.

In dit Fonds meenen we reeds te kunnen zien den voor
looper van het in later jaren opgerichte Nuts-Zieken- en
Begrafenisfonds, welke beide tot grooten bloei zijn gekomen
en waarvan vooral het eerste veel nut heeft gesticht. (Een
kwart eeuw geleden is, naar men zich herinneren zal, het
Ziekenfonds overgedragen aan de Maatschappij voor Genees-
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kunde (z.g. Doktersfonds) en is het Begrafenisfonds opge~
heven}.

Binnen drie jaren tijd zes instellingen in werking gebracht,
aIle van ontwijfelbare plaatselijke beteekenis! Was het teveel
gezegd, toen wij met 10E spraken over de reeds in de eerste
bestaansperiode getoonde werkkracht en productiviteit en toen
wij van den nazaat waardeering vroegen voor den hieruit
sprekenden gemeenschapszin?
En dan moet terloops nog melding worden gemaakt van

een occasioneel maar sympathiek Nutswerk, waarvoor wij
putten uit de notulen van de Buitengewone Vergadering van
13 November 1822. Die vergadering droeg een bijzonder
karakter, omdat daarin voor de eerste maal eereblijken werden
uitgereikt voor "het redden van menschen met gevaar voor
eigen leven".
In den stormnacht van 5 December 1821 was een schip op

het Roggebot geslagen en de opvarenden verkeerden in groot
gevaar. Toen hadden de boerenzoons Rutger en Aart Land
man het bestaan om met een open vIet het wrak te benaderen
en het schippersgezin behouden aan den waI te brengen.
Voor dit heldenfeit had de Maatschappij hun ieder een zil
veren medaille met getuigschrift toegekend en nu was het de
taak van den voorzitter van het Departement Kampen om
deze eereblijken uit te reiken.
De toenmalige secretaris P. H. Galle krijgt nu het woord

voor zijn verslag over het verloop van die vergadering:
"Voltallig waren de leden opgekomen, terwijl eene aanzien

lijke rei van vrouwen en onderscheidene burgerlijke en mili
taire autoriteiten aan de vergadering luister gaven. Bet
feesteIijke van dezelve werd nog verhoogt door de teqenwoor
digheid van Dries Landman, vader van de gehuldigden, wien
de zilveren haren tot eene sierlijke kroon strekken, doch die
zijn voorkomen, hoe achtbaar ook, nog overtreft door denk-
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en handelwijze. Hartroerend was de toespraak des bekwamen
sprekers tot de bekroonde jongemannen en niet minder tot
den achtbren grijze, die zijne zonen tot de edelmoedige doch
gevaarvoIle daad had aangespoord. De plegtigheid werd
afgewisseld en besloten door vocale en Instrumentale muzyk
en een kinderkoor verpoosde den spreker door gepaste ge~
zangen aan te heffen.
leder, die hiervan getuige mogt zijn, ging voldaan henen,

verzekerd dat deszelfs aandenken hem steeds dierbaar zal
blijven".

Na 1822 zijn hier nog vele malen als belooning voor
reddingswerk met gevaar voor eigen leven eerernedaljes en
andere huldeblijken uitgereikt.

In chronologische volgorde zijn wij thans met de presta ties
van het Departement gevorderd tot het jaar 1825. In dat jaar
zag het zich voor de eerste maal geplaatst voor eene taak van
geheel bijzonderen aard, welke aan bestuur en leden nieuwe
en zware eischen stelde.
Den 4den Februari woedde over ons land een noordweste

lijke orkaan, welke in den daaropvolgenden nacht een storm
vloed ten gevolge had, zoo hevig en in de uitwerking zoo
verwoestend als bij menschenheugenis niet was voorgekomen.
Vooral de oostelijke kuststrook der Zuiderzee werd wreed
geteisterd en honderden konden slechts met achterlating van
vee en bezittingen van den dood worden gered. En de qevol
gen waren al niet minder zorgelijk. Twaalf honderd menschen
uit Brunnepe en van het Eiland, uit Grafhorst, IJ sselmuiden
en Kamperveen hadden, van alles beroofd, hier een toevlucht
gezocht; 1200 menschen moesten in eerste instantie gevoed,
verwarmd en qekleed worden. Toen heeft eerie commissie uit
het Departement, eene talrijke commissie met practisch alle
leden als adjuncten, prachtig werk verricht. Van aIle kanten
kwamen zendingen in geld en in goederen en uit Amsterdam
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en Groningen zeIfs schepen met Ievensmlddelen, dekens en
kleeding. Turf, aardappelen, erwten en boonen werden in
groote hoeveelheden aangekocht en tijdelijk (in het Buiten
Gasthuis) opgeslagen; beddegoed werd aangeschaft en onder
kleeding en klompen; kortom alles gedaan, wat in de ornstan-

. digheden mogelijk was tot Ieniging der ellende, Toen dan ook
de Prins van Oranje den 15 Februari Kampen bezocht, be
tuiqde hij in vleiende woorden zijne tevredenheid. En na die
eerste dagen werd niet minder inspanning vereischt om de
noodlijdenden weder ter plaatse gehuisvest en aan den arbeid
te krijgen. Huizen moesten herste1d en schuiten gerepareerd
worden. Er waren meube1s noodig en gereedschappen en
zaaizaden. Zelfs koeien en paarden werden aangekocht en
naar behoefte toegewezen.

Het is een zeer aantrekkelijke taak van deze dingen in
bijzonderheden te vertelIen, aanvangende met het aangrijpend .
verhaal van hetgeen zich in dien banqen Februarinacht heeft
afgespeeld en van de daarbij verrichte heldenfeiten, doch dan
zou dit artikel wat aI te vee1 ruimte gaan vragen en de vrien
delijke aandacht van den Iezer aI te zeer op de prod stellen.
Dit blijve dus bewaard tot het volgende nummer van de
Almanak, waarin tevens zal kunnen verhaald worden van het
mooie werk, dat weder in 1826, dus reeds het daaropvoIgend
jaar, door het Departement is verricht. to en eene kwaad
aardige epidemie de bevolking der noordelijke provincien heeft
gedecimeerd.

DE P.


